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INTRODUCERE

Pâinea este o constantă a obiceiurilor românești. În ritualuri, 
structuri cu cea mai înaltă capacitate de semiotizare și comuni-
care, ea se manifestă în ipostază dublă de aliment și de semn, 
fiind un important instrument de articulare a valorilor definito-
rii pentru cultura tradițională românească.

Înainte de toate, pâinea este un aliment, apoi devine un 
semn. În alimentația tradițională a românilor, ea are rolul hra-
nei principale, furnizând zilnic 30 la sută din energia necesară 
organismului. Din acest considerent, este un aliment perfect, de 
neînlocuit. Pentru români, ca și pentru alte popoare din sudul 
Europei, pâinea de grâu constituie o preferință alimentară, ste-
reotipizată la nivel etnic.

De la etapa când pâinea de grâu era considerată un bun 
destinat doar suveranilor și până când a devenit un bun coti-
dian pentru marile comunități umane s-a parcurs o distanță 
culturală enormă. În acest răstimp, ea a reprezentat, pentru 
cei care o pregăteau, mai mult un ideal alimentar decât un ali-
ment real. Pentru a completa această insuficiență, s-a apelat 
mereu la imaginar, creându-se astfel o supradimensionare im-
punătoare a pâinii, care cuprinde întreaga paradigmă a culturii 
românești.

Actualitatea cercetării acestei teme depășește sfera științifi-
că românească, racordându-se la cea europeană. Europa este, 
prin tradiție, spațiul consumatorilor de pâine și, în accepție ge-
nerică, am putea vorbi chiar despre pâinea europenilor. La pri-
ma vedere, ideea ar părea să cumuleze mai multe reprezentări 
ale pâinii, specifice tuturor popoarelor europene, dar ar putea 
fi și dovada unui fenomen cultural unitar, rezultat al colaborării 
interetnice, a cărei performanță majoră constă în a fi impus pâi-
nea ca aliment de bază pe continent.

Fiecare comunitate etnică și-a promovat propria viziune des-
pre pâine, ea fiind profund marcată istoric și cultural. În calitate 
de aliment principal, pâinea dezvoltă multiple implicații în siste-
mul culturilor tradiționale, le determină fundamental. Semnele 
identității sau ale alterității pâinii etnice contribuie nemijlocit 
la delimitarea culturii date. Deci, fără cunoașterea exhaustivă a 
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PÂINEA ȘI NAȘTEREA

Despre obiceiurile care însoțesc nașterea s-a scris mult mai 
puțin decât despre cele care țin de căsătoria și moartea omului. 
Una dintre cauzele principale care explică acest nivel al cercetă-
rilor reiese din esența obiceiurilor de a marca începutul ciclului 
vieții. În cultura tradițională, nașterea omului se află sub sem-
nul impurității, deci are o deschidere socială mult mai limitată 
decât căsătoria și moartea.

Elaborările importante vizând structura obiceiurilor de naș-
tere, semnificațiile lor350, rolurile și funcțiile performerilor lor351 
condiționează abordarea pâinii, antrenate în aceste structuri.

În timpul nașterii omului apar conflicte de ordin cultural, ce 
pot fi mediate prin pâine, grație potențelor simbolice ale aces-
teia. Nou-născutul vine dintr-o lume a necunoscutului și afec-
tează spațiul în care se naște. Impură e și mama lui 40 de zile 

350  Simion Fl. Marian, Nașterea…; Maria Vacariu, Contribuții la stu-
diul obiceiurilor din Munții Apuseni. Obiceiuri legate de naștere, în AMET 
pe anii 1965-1967, Cluj, 1969, p. 571-579; Florica Lorinț, Obiceiuri de la 
naștere din Oltenia de nord, I, în REF, an. 13, nr. 6, 1968, p. 517-530; idem, 
Obiceiuri la naștere din Oltenia de nord, an. 14, nr. 2, p. 99-122; Andrei 
Hâncu, Valentin Zelenciuc, Obiceiurile la naștere, în „Folclorul obiceiuri-
lor de familie”, Editura „Știința”, Chișinău, 1979, p. 18-22; Mihai Dâncuși, 
Ritualurile de separare, agregare și de inițiere în faza copilăriei. Zona 
Maramureș, în „Marmația”, 5-6, Baia Mare, 1979-1981, p. 437-459; Irina 
Nicolau, Ioana Popescu, Introducere în etnologia primei copilării, în REF, 
an. 18, nr. l, 1983, p. 47-53; Ioana Popescu, Controlul exercitat de mentali-
tatea populară asupra raportului copil-spațiu-obiecte, în AICED, seria B, v. 
3, 1985, p. 322-345; Vladimir Trebici, Ion Ghinoiu, Demografie și etnogra-
fie, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986, p. 202-226; Andrei 
Hâncu, Ritualul nașterii, în „Creație populară”, Editura „Știința”, Chișinău, 
1991, p. 326-330; Elena Sevastos, Op. cit., II, p. 107-122; Valentin Zelen-
ciuc, Rumyny, în „Deti v obycejach i obrjadach zarubeznoi Evropy”, tom. I, 
Moscova, 1995, p. 230-261.

351  Henry H. Stahl, Rudenia spirituală din nășie la Drăguș, în „Socio-
logie românească”, v. I, nr. 7-9; 1936; idem, Contribuții la studiul satelor 
devălmașe românești, București, 1959, v. 2, p. 124-146; Florica Lorinț, 
Tradiția „moașei de neam” în Gorj, în REF, tom. 12, nr. 2, 1968; Paul H. 
Stahl, Moșitul și nășitul. Transmisia lor în cadrul neamului, în REF, tom. 
38, nr. 5, București, 1993, p. 419-437.
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IMPLICAȚII MITO-SIMBOLICE ALE PÂINII

În jurul cultivării grâului și al consumului pâinii, gândirea 
simbolică a generat o multitudine de simboluri, a căror parte 
esențială a fost mereu perpetuată prin intermediul ritualurilor. 
Delimităm din ele două categorii mari de simboluri pe care vom 
axa prezentul capitol. Grâul și produsele obținute din el, genera-
lizate în lexicul popular prin cuvântul pâine, constituie categoria 
cea mai sesizabilă de simboluri, numite, în virtutea materiali-
tății lor, obiectivate sau obiectivizate. Paradoxal însă, din cauza 
ambivalenței de obiect și semn pe care o întrunesc, acestea au 
fost mai puțin cercetate, constituind până în prezent o piatră 
de încercare a metodelor de investigare mai mult sau mai puțin 
tradiționale124. O altă categorie, de timpuriu intrată în atenția 
cercetătorilor, o constituie textele care narează istoria creșterii 
grâului și a coptului pâinii, numite tehnologice sau operatorii.

Ambele grupuri de simboluri dezvoltă implicații mitice, sunt 
de mare vechime, așa încât s-au articulat în toate structurile 
culturii tradiționale, devenind axiologice. Ele fac parte din instru-
mentarul simbolic cu care opera gândirea mitologică. Treptat, 
aceasta a fost înlocuită de gândirea istorică care operează în 
baza conceptelor, însă procesul nu s-a încheiat. Până în a doua 
jumătate a sec. XX pâinea continuă să dezvolte implicații mi-
tice. Simbolurile luate în discuție reprezintă, în linii mari, cele 
două componente ale mitului respectiv: de expresie (de formă) 
și de conținut (de fond). Dar până în prezent au fost preferate 
pentru studiu mai mult narațiunile tradiționale prin care este 
fundamentată apariția și dispariția lumii cu toate cele existente 
în ea, activitatea eroilor culturali, continuatori ai creației pri-
mordiale, minimalizându-se inexplicabil importanța simboluri-
lor obiectivate, în jurul cărora gravitează aceste narațiuni. Jean 
Chevalier precizează: „Simbolul stabilește raporturi extrarațio-
nale și imaginative între fapte, obiecte, semne, precum și între 
diferitele planuri ale existenței și, ca atare, între lumea cosmică, 

124  Problema este comună pentru toate obiectele-simboluri. Cf. Ri-
tual, în „The New Encyclopedia Britanica in 30 volumes”, vol. 15, Knowle-
dge in Depth, 15th Edition, 1973-1974, p. 865.
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PÂINEA ȘI MOARTEA

Mircea Eliade susținea că în culturile arhaice există un con-
cept unitar asupra vieții, în care nivelul vegetal este considerat 
izvor nesecat de viață, iar oamenii – simple proiecții ale matri-
cei vegetale674. Conform acestui concept, în cultura tradițională 
românească delimităm două similitudini vegetale ale omului: 
unul arboricol – bradul, pomul (mărul) – și altul cerealier – grâ-
ul. Primul simbol s-a aflat mai mult în atenția cercetătorilor675 
decât al doilea, la care ne referim cu precădere. Rezumând efor-
tul premergătorilor în temă, remarcăm tendința de extindere a 
simbolismului grâului și de substituire a simbolismului bradului, 
de simbioză a pomului și a pâinii, fapte ce apar în consens cu 
evoluția reprezentărilor despre lume: de la un simbol natural 
la altul cultural, fundamental pentru viața comunităților rurale.

Conservatismul obiceiurilor de înmormântare și pomenire 
a morților, având în epicentru cultul strămoșilor, a fost re-
cunoscut de toți autorii care au abordat domeniul. Mărturii 
istorice din Evul Mediu constată utilizarea frecventă a pâinii 
sub mai multe forme: grâu fiert, pâine, colac, jimblă, prescură, 
în această structură676. Descrierile din sec. XIX-XX, mult mai 

674  Tratat de istorie…, p. 221-245; 280-301.
675  S. Fl. Marian, Bradul la poporul român, în „Albina Carpaţilor”, an. 

4, Sibiu, 1879, p. 89; idem, Înmormântarea…, p. 98-111; T. Burada, Da-
tinele poporului român la înmormântare, în Op. cit., p. 23-33; Fl. Lorinţ, 
Semnificaţia ceremonialului funerar al bradului în Gorj, în REF, tom. 13, 
nr. 4, 1968, p. 331-337; N. Boţ, Buhaşul – obicei şi cântec ceremonial de 
înmormântare din Năsăud, în „Folclor literar”, II, Timişoara, 1968, p. 193-
220; idem, Ritualuri funerare…, p. 57; R. Vulcănescu, Coloana cerului, Bu-
cureşti, 1972; O. Buhociu, Folclorul de iarnă, ziorile şi poezia păstorească, 
Editura „Minerva”, Bucureşti, 1979, p. 17-36; I. H. Cibotaru, Cântecul fu-
nerar şi contextul său etnografic în Moldova, în „Folclorul obiceiurilor fa-
miliale din Moldova (Marea trecere)”, în CAF, VII, Iaşi, 1986, p. XLVIII-LIII.

676  Pentru sec. al XVII-lea: În zorii zilei de Joia Mare fac ofrandă de 
pâine cu mâncare morților (Călători străini despre ţările române, vol. V, 
343); dau pomene bogate, coc pâini nenumărate, jimble, fiecăruia i se 
înmâna câte trei jimble, fac colivă și o duc la mormânt, împart pâini după 
înmormântare (Paul de Alep, Op. cit., p. 471-474); pentru sec. al XVIII-
lea: împart pomene bogate pentru sufletul celui răposat a treia, a noua, 
a patruzecea zi, la trei, şase, nouă luni şi la un an, ducând la biserică un 



209

PÂINEA ȘI TIMPUL

În calendarul popular al românilor, de altfel ca în cele ale al-
tor popoare din Europa, există o perioadă deosebită, când toate 
obiceiurile gravitează în jurul grâului și al pâinii841. Ea ține de la 
Crăciun până la Sânziene (Drăgaica). Dacă finalul ei are o expli-
cație, se încheie ciclul agrar al grâului prin seceratul lui, începu-
tul ei urmează să fie explicat din analiza practicilor pe care le 
focalizează. Este necesar să precizăm că ea începe de la solstițiul 
de iarnă și se finalizează cu cel de vară, adică se înscrie pe o 
coordonată cosmică și, ceea ce contează sub raport cultural, nu 
se potrivește cu ciclul biologic al grâului de vară sau de toamnă. 
Expresia „s-ajungem să gustăm grâul la Crăciun” relevă însem-
nul principal al sărbătorii842. De Crăciun se preparau 12 feluri 
de grâu, cifra cumulând în sens augural durata celor 12 luni din 
an843.

***

Răspunsurile înregistrate la chestionarele lui B. P. Hasdeu și 
la ale lui N. Densușianu constituie cele mai reprezentative, prin 
vechimea și bogăția descrierilor pâinii, surse la temă844. Lucrări-
le atestă ipostaza de dar și de simbol al pâinii în structura sărbă-
torilor calendaristice, impresionând prin varietatea și frecvența 
reprezentărilor în aluat. Sărbătorile la români, de S. Fl. Marian, 
completează fericit cele începute de premergătorii săi, arătând 

841  Cf. Kalendarnye obyčeai i obready v stranach zarubeznoi Evropy. 
Zimnie prazdniki, Moscova, 1973; Kalendarnye obyceai i obready v stra-
nach zarubeznoi Evropy, konec XIX – nacealo XX v. Letne-osennie prazdni-
ki, Moscova, 1978.

842  Specifică satelor Țureni, Boian, Mahala (r-nul Novoselița, reg. 
Cernăuți).

843  Obiceiul este cunoscut în satele din raioanele Ungheni: Teșcu-
reni, Rădenii Vechi, Poiana și în cele din Telenești: Suhuluceni, Hirișeni; în 
altele este un fel de a spune, generalizând totalitatea alimentelor prepa-
rate din grâu.

844  I. Mușlea, O. Bârlea, Op. cit. – răspunsurile la întrebarea ce daruri 
primesc colindătorii, p. 332; A. Fochi, Op. cit., în special II, 182, vizând 
alimentele rituale, p. 10-14.
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ICONOGRAFIA PÂINII

Pâinea antrenată în structurile rituale românești a beneficiat 
de două șanse mari. Prima ține de aluatul din care este prepara-
tă, aluat din făină de grâu care oferă posibilități plastice de mo-
delare net superioare celui obținut din făină de secară, orz sau 
dintr-un amestec de făină. Cea de-a doua șansă este că pâinea 
a fost impusă de gândirea tradițională să opereze cu un fond 
de motive, de imagini dimensionate către societate, Cosmos, 
universalitate, esențiale pentru cultura românească. Este im-
portant a se cunoaște în ce măsură tradiția populară a reușit să 
valorifice aceste două posibilități. În ce tipare ale imaginarului 
au fost formalizate? Mai ales că „pâinea este un model ideal, în 
care poate fi materializată plastic realitatea idealizată sau do-
rită. Distanța dintre viața reală și realitatea ideală fiind destul 
de mare, precum, de altfel, este și cea între pâinea product al 
hranei zilnice și pâinea simbol”990.

Intensificarea cercetărilor pe tema pâinii în ultimii ani înain-
tează tot mai evident problema abordării domeniului și prin pris-
ma esteticului pe care îl promovează. Ne propunem să trecem în 
revistă principalele forme ale pâinii de ritual specifice culturii tra-
diționale românești, propunând, totodată, și clasificarea lor din 
perspectivă decorativă. În măsura necesității, se va preciza cadrul 
de funcționare al fiecărei forme de pâine, dar și al grupurilor de 
forme care întrunesc texte culturale în accepție semiotică, pentru 
a înlesni decodarea semnificațiilor comportate.

O asemenea abordare se confruntă cu o dificultate inerentă, 
apărută ca rezultat al documentării superficiale a pâinii de ritual 
sub raport decorativ. În timpul investigațiilor de teren, formele 
pâinii nu întotdeauna au fost descrise exact, n-au fost fixate în 
desene și fotografii, precum o meritau, încât astăzi nu dispu-
nem de suficiente imagini care să argumenteze optic valențele 
artistice ale pâinii pe întreg spațiul românesc, precum și proce-
sele desfășurate în sfera ei, pe o durată mai mare.

Deși Petru Caraman înaintase această problemă de cerceta-
re încă în deceniul trei al sec. XX991, o contribuție semnificativă 

990  Stanca Janeva, Op. cit., p. 10.
991  P. Caraman, Colindatul…, p. 473-474.
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Pl. nr. 2. PÂINI AVIMORFE

Pupeze pentru fetiţe: 1, 2. Tănătari  ̶  Căușeni; Pupăză pentru 
moașă: 3, 7. Ostrița  ̶  reg. Cernăuți; 8. Bolțun  ̶  Nisporeni; 9. or. 
Ocnița; 10. Lencăuți  ̶  Ocnița; 3, 10. Năvârneț  ̶  Fălești; Pupăză în 
pom: 11. Păltiniș – jud. Botoșani; Hulub pentru copii: 4. Hârtopul 
Mare-Criuleni; 5. Nimereuca-Camenca; 6. Frătăuții Vechi  ̶  jud. 
Suceava; 12. Biești  ̶  Orhei.

PLANȘE CU DESENE
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Pl. nr. 31. PUPEZE ANTROPOMORFE
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HĂRȚI

Harta nr. 1. DARUL PENTRU MOAȘĂ (în timpul cumetriei)
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